
 
 

 

Tips voor lekker leesbare en authentieke teksten 
 

1. Schrijf zoals je vertelt 

Je tekst wordt authentiek als je schrijft zoals jij vertelt. 

 

 
 

2. Begin met schrijven en stop niet 

Heb je ideeën voor je tekst? Ga achter de computer zitten en begin met schrijven. 

Soms merk je dat je op gang moet komen. Schrijf rustig door. Schrijf verder zoals je in 

je gedachten hebt. Stop pas met schrijven als de tekst klaar is. Ga je toch eerst de 

tekst herlezen. Stop! En tik de tekst af. 

 

 
 

3. Voeg witregels toe 

Heb je een lange alinea geschreven, voeg dan een witregel toe. Dit leest dit veel 

makkelijker. 

 

 
 

4. Gebruik opsommingen: 

 Dit is overzichtelijk. 

 Dit leest lekkerder. 

 En je gaat sneller door een tekst heen. 

Doen! 

 

 
 

  



5. Schrap extra werkwoorden 

‘Worden’, ‘zullen’, ‘kunnen’ zijn extra woorden, die een tekst langer en passief maken. 

Bijvoorbeeld:  

 Wanneer u ons een mail stuurt, zorgen we dat de mail binnen 24 uur wordt 

beantwoord.  Wij beantwoorden uw mail binnen 24 uur. 

 Onze werkwijze kan aangepast worden aan uw behoefte.  Wij stemmen 

onze werkwijze geheel op u af. 

 Wij zullen binnen 10 dagen na prijsopgaaf contact met u opnemen. Wij nemen 

binnen 10 dagen na de prijsopgaaf contact met u op. 

 

 
 

6. Heb je lange zinnen geschreven? 

Hak de zin doormidden en schrijf 2 zinnen. Tegenwoordig mag je een zin beginnen 

met: ‘omdat’, ‘maar’, ‘of’, ‘en’. Doe het gerust, als de zin hiervan lekker leesbaar 

wordt. Ook een komma toevoegen helpt. 

 

 
 

7. Je-vorm of u-vorm 

Gebruik de je- of de u-vorm. Bedenk hoe jij je klanten voornamelijk aanspreekt. Die 

vorm gebruik je ook in je tekst.  

 

 
 

8. Hoe leest het voor de lezer? 

Lees de tekst nog een keer door. Doe alsof jij de geïnteresseerde lezer bent. Hoe 

leest de tekst? Word jij er blij van? 

 

 
 

9. Leg de tekst even weg 

Leg je tekst even weg en ga iets anders doen. Als je de tekst weer doorleest, zie je 

ineens hoe je iets beter formuleert. Of dat bepaalde woorden en zinnen best weg 

mogen. 

 

 
 

 

10. Lees de tekst hardop 

Is je tekst klaar? Lees de tekst hardop. Dit is voor mij dé manier om ontbrekende 

woorden en niet lekker lopende zinnen eruit te halen. 

 

 
 



Veel succes met schrijven!  

Schrijf je liever samen met mij je tekst? Of kan ik je geschreven tekst bekijken? Bel me:  

06-206 29 330. 

 

 


